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  حديثا( ٕٗ) ضعيف رياض الصالحينبعد استخارة اهلل:  عنوانال
 (حفظو اهلل )خريج الشيخ الفقيو مذكر أيب فقيوزلمد عبد اهلل  العريبأبو زيداف : قيده

 فيها. تهاهناي، و ـ ٕٗٔٓأغسطس  /ىػ  ٖ٘ٗٔذو القعدة : بداءة الكتابة
 اجلامع الصغَت، وغَتىا.، الفحل ، ولػُمجيزنا الشيخ ماىرختريج الرياض لؤللباين :المراجع

 
 المقدمة 

اللَُّهمَّ َلَك اْلَحْمُد، َوِإلَْيَك اْلُمْشَتَكى، َوِبَك اْلُمْستَػَغاُث، َوأَْنَت "، بسم اهلل واحلمد هلل
وأشهد أف زلمدا عبده . أشهد أف ال إلو إال اهلل ٔ"اْلُمْستَػَعاُن، َوََل َحْوَل َوََل قُػوََّة ِإَلَّ بِاللَّوِ 

 ، وأصلي وأسلم على زلمد وآلو، أما بعد:ورسولو
 يَػػػػػتَػَعلَّمَ  َأنْ  ِإَلَّ  يُرِيػػػػدُ  ََل  اْلَمْسػػػػِ دِ  ِإلَػػػػى غَػػػػَدا َمػػػػنْ : »َوَسػػػػلَّمَ  َعَلْيػػػػوِ  اللَّػػػػوُ  َصػػػػلَّى النَّػػػػِ ّ فقػػػػد  ػػػػاؿ 
ػػػػػػًرا تَػػػػػػوُ  تَامِّػػػػػػا َحػػػػػػاج ، َكػػػػػػَ ْجرِ  لَػػػػػػوُ  َكػػػػػػانَ ،  يُػَعلَّْمػػػػػػوُ  َأوْ  َخيػْ مػػػػػػ   اْلَكبِػػػػػػَتِ  ِف  الطَّبَػػػػػػػرَايني  َرَواهُ . «َح َّ

 )اجملمع( .ُكليُهمْ  ُمَوثػَُّقوفَ  َورَِجالُوُ  ،حديث أيب أمامة
وحياتو التعليم، فإذا حّي فهو  ميتالعلم و اؿ شيخنا الدكتور الكملي ادلغريب حفظو اهلل: "

ومثرتو  عقيمو وتو ادلناظرة، فإذا  وي فهو  ضعيفوظهوره ادلذاكرة، فإذا ظهر فهو  خفيّ 
 العمل".

وىذه رسالة لطيفة ف مجع أحاديث ضعيفة م  كتاب رياض الصاحلُت، ذلك الكتاب الشهَت 
ىو أكثر ما يطبع م  الكتب بعد كتاب اهلل عز وجل، فبارؾ اهلل ف مؤلف وكتابو ىذا، الذي 

 هلل. وأرجوه أف يبارؾ ف ىذه الرسالة اللطيفة ادلتواضعة أيضا كما بارؾ ف األصل، واحلمد
                                                           

1
ٌوم انفالق البحر، قال البٌهقً: تفرد به عبد هللا بن نافع  ُروي من حدٌث ابن مسعود أنه دعاء موسى علٌه السالم 

ولٌس بالقوي، قلت: بل رواه أٌضا أحمد بن خالد الشٌبانً وهو ضعٌف أٌضا، لكن ُحسن متن الحدٌث فً "جوامع 
هن منذ الكلم"، وجزم ابن القٌم أنه دعاء النبً علٌه الصالة والسالم، كما فً التفسٌر القٌم، وقال األعمش: ما تركت

 سمعتهن من أبً وائل، وهو شقٌق المخضرم الراوي عن ابن مسعود، وهللا تعالى أعلم.
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رضي اهلل عنو ع  النَّّ  صلى اهلل  أوس بن شداد يعلى أبي عن)الكيس(  - ٙٙ -ٔ
 َمنْ  والَعاِجزُ  الَموِت، بعدَ  ِلَما َوَعِملَ  نَػْفَسُو، َدانَ  َمنْ  الَكيّْسُ »عليو وسلم  َاَؿ: 

 . «حسن حديث: »َوقالَ  الترمذي، رواه. «اللِ  َعَلى َوَتمنَّى َىواَىا نَػْفَسوُ  أتْػَبعَ 
 .حاسبها: «نَػْفَسوُ  َدافَ » معٌت: العلماء م  وغَته الًتمذي  َاؿَ 

 وفرط بالدنيا اىتم م  والعاجز لآلخرة، وعمل نفسو حاسب م  العا ل أف: احلديث ومعٌت
 .أتوب وسوؼ رحيم، غفورٌ  اهلل: فيقوؿ اهلل، على ومتٌت والنواىي، باألوامر

 مريم أبي بن بكرأبو ، ضعيف احلديث وإسناد ،(ٜٕ٘ٗ) والًتمذي ،(ٕٓٙٗ) ماجو اب 
 .)ضعيف(

/ ٕاب  ماجو ) اؿ أبو زيداف العريب عاملو اهلل بلطفو اخلفي: وادلعٌت صحيح، فقد روى 
 َرُجلٌ  َفَجاَءهُ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى اللَّوِ  َرُسوؿِ  َمعَ  ُكْنتُ :  َاؿَ م  حديث اب  عمر  (ٖٕٗٔ

 أَْفَضُل؟ اْلُمْؤِمِنُتَ  َأيي  اللَّوِ  َرُسوؿَ  يَا:  َاؿَ  ُثَّ  َوَسلََّم، َعَلْيوِ  اهللُ  َصلَّى النَِّ ي  َعَلى َفَسلَّمَ  اأْلَْنَصاِر، ِم َ 
 َوَأْحَسنُػُهمْ  ذِْكرًا، لِْلَمْوتِ  َأْكثَػُرُىمْ : » َاؿَ  َأْكَيُس؟ اْلُمْؤِمِنُتَ  فََأيي :  َاؿَ  ،«ُخُلًقا َأْحَسنُػُهمْ : » َاؿَ 
 الرواي وكذلك(، رلهوؿ) قيس بن فروة: الزوائد ف. * «اأْلَْكَياسُ  أُولَِئكَ  اْسِتْعَداًدا، بَػْعَدهُ  ِلَما
 .حس : حديث األلباين. و اؿ التهذيب طبقات ف الذى   الو. باطل خربه، عنو

رضي اهلل عنو ع  النَّّ  صلى اهلل عليو وسلم  َاَؿ:  ُعَمرَ  عن)ضرب الزوجة(  – ٛٙ -ٕ
 . وغيره داود أبو رواه. «اْمَرأََتوُ  َضَربَ  ِفيمَ  الرَُّجلُ  ُيْسَ لُ  َلَ »

 .)رلهوؿ( الُمسلي الرحمان عبد، ضعيف وإسناده ،(ٜٙٛٔ) ماجو واب  ،(ٕٚٗٔ) داود أبو
رضي اهلل عنو: أف َرُسوؿ اهلل صلى اهلل عليو عن أبي ىريرة )مبادرة السبع(  – ٖٜ -ٖ

ًعا، َىْل تَػْنَتِظُروَن إَلَّ َفقًرا ُمنسًياباِدُروا بِاأَلْعَماِل »وسلم  َاَؿ:  َأْو ِغنًى ُمطِغًيا،  ،َسبػْ
َأْو َمَرًضا ُمفِسًدا، َأْو َىَرًما ُمْفنًدا، َأْو َموتًا ُمْ هًزا، َأْو الدَّجَّاَل َفَشرُّ َغاِئٍب يُػْنَتَظُر، 

 «.حسن حديث»رواه الترمذي، َوقاَل: « َأْو السَّاَعَة فالسَّاَعُة أدَىى َوَأَمرُّ 
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: ينسي طاعة اهلل وذكره، والغٌت ادلطغي: يتجاوز بو احلد حىت يشغلو ع  الدي ، (الفقر ادلنسي)
وادلرض ادلفسد للبدف، واذلـر ادلفند: حىت ال ديك  معو احلركة. وادلوت اجملهز: الذي يقضي على 

 (.ٖٕٙٓالعبد بالفناء. عارضة األحوذي )
، على أفَّ إسناد احلديث ضعيف جًدا، «حديث حس  غريب»(. و اؿ: ٖٕٙٓالًتمذي )

 .(مًتوؾ) محرر بن ىارون
  َػْبلَ  َحياَتكَ : ََخْسٍ   ْبلَ  ََخْساً  اْغَتِنمْ ثبت ف السنة: " اؿ العريب عاملو اهلل بلطفو اخلفي: 

  َػْبلَ  وِغناؾَ ، َىَرِمكَ   َػْبلَ  وَشباَبكَ ، ُشْغِلكَ   َػْبلَ  وَفراَغكَ ، َسَقِمكَ   َػْبلَ  َوِصحََّتكَ ، َمْوِتكَ 
 .مرسال ميموف ب  عمرو ع ( ىب حل الّزْىد ِف  حم) َعبَّاس اْب  َع ( َىب ؾ)!" فَػْقرِؾَ 
رضي اهلل عنها،  َاَلْت:  َاَؿ رسوُؿ اهلل صلى وعن أم َسَلَمة )رضا الزوج(  – ٕٙٛ -ٗ

َها رَاٍض َدَخَلِت الَ نَّةَ أيَُّما اْمَرأٍة َماَتْت، »اهلل عليو وسلم:  رواه «. َوَزْوُجَها َعنػْ
 «.حديث حسن»الترمذي، َوقاَل: 

على أفَّ إسناد « حديث حس  غريب»( و اؿ: ٔٙٔٔ(، والًتمذي )ٗ٘ٛٔاب  ماجو )
 .)رلهوالف( مساور الحميري وأمو، احلديث ضعيف

مالك ب   (السُت بضم اذلمزة وفتح)وعن أَبي ُأَسيد )بّر الوالدين المّيتين(  – ٖٖٗ -٘
َنا ََنُْ  ُجُلوٌس ِعْنَد َرُسوؿ اهلل  رضي اهلل عنوربيعة الساعدي  صلى اهلل عليو  َاَؿ: بَػيػْ

فَػَقاَؿ: يَا رسوَؿ اهلِل، َىْل بَِقَي ِمْ  بري أَبَػَويَّ َشيٌء  إذ َجاءُه َرُجٌل ِمْ  َبٍِت َسَلَمَة، وسلم
نَػَعْم، الصَّالُة َعَلْيِهَما، واَِلْستْغَفاُر َلُهَما، َوإنْػَفاُذ » أَِبريُُها ِبِو بَػْعَد َموِِتَما؟ فَػَقاَؿ:

«. َعْهِدِىَما ِمْن بَػْعِدِىما، َوِصَلُة الرَِّحِم الَّتي َل ُتوَصُل إَلَّ ِبِهَما، َوإكراُم َصِديقهَما
 رواه أَبُو داود. 



 
 

4 
 

 رلهوؿ(الفحل: ) علي بن عبيد، (، وإسناده ضعيفٖٗٙٙ(، واب  ماجو )ٕٗٔ٘أبو داود )
 إال مقبوؿ، رجل إسناده ف كاف وإف احلديث)احلافظ: مقبوؿ( )الذى : ُوثق(.  اؿ العباد: 

 .عليو تدؿ شواىد لو أف
رمحو اهلل: أفَّ عائشة َرضي اهلل وعن ميمون بن أَبي َشبيب )إنزال الناس(  – ٖٙ٘ -ٙ

ا َرُجٌل َعَليِو ثَِياٌب َوَىْيَئٌة، فَأ ْػَعَدتُو، فَأَكَل، عنها َمرَّ ِِبَا َساِئٌل، فَأْعطَْتُو ِكْسَرًة، َوَمرَّ ِبَِ 
أْنزُِلوا النَّاَس » عليو وسلم:صلى اهلل فِقيَل ذَلَا ف ذِلَك؟ فَقالْت:  َاَؿ َرُسوؿ اهلل 

. و د ذكره مسلم ميمون لم يدرك عائشةلك   اؿ: * . رواه أبو داود«. َمَنازَِلُهمْ 
ف أوؿ صحيحو تعليًقا فقاؿ: وذكر ع  عائشة رضي اهلل عنها  الت: أمرنا رسوؿ اهلل 

أف ننزؿ الناس منازذلم، َوذََكَرُه احلَاِكُم أَبُو عبد اهلل ف كتابو  صلى اهلل عليو وسلم
 «.ُىَو حديث صحيح»َو اَؿ: « َمعرَِفة ُعُلوـِ احَلديث»
واحلاكم ف معرفة علـو احلديث:  ،٘/ ٔمسلم ف مقدمة صحيحو (، وذكره ٕٗٛٗأبو داود )

 - ٓٔٗ، وىو ضعيف غَت صحيح، وانظر تعليقي على معرفة أنواع علم احلديث: ٕٚٔ
 .)شيخنا ماىر الفحل( .ٖٚٔ/ ٕ، وشرح التبصرة والتذكرة ٔٔٗ

ى لو مسلم(، )صدوؽ خيطئ كثَتا، رو  يحيى بن اليمان اؿ العريب عاملو اهلل بلطفو اخلفي: فيو 
)روايتو ع   ميمون بن أبي شبيب)كثَت التدليس واإلرساؿ و د عنعنو(،  حبيب بن أبي ثابتو

 عائشة مرسلة، فإنو مل يدركها(.
رضي اهلل عنو  َاَؿ:  َاَؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل وعن أنس )إكرام الشيخ(  – ٜٖ٘ -ٚ

«. قَػيََّض الُل لَُو َمْن ُيْكرُِمُو ِعْنَد ِسنّْوَما َأْكَرَم َشابّّ َشْيًخا ِلِسنِّْو إَلَّ »عليو وسلم: 
 «.حديث غريب»رواه الترمذي، َوقاَل: 

 .ٕٖٔ/ ٗسّبَب و ّدر. النهاية ) ّيض(: 
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الرحال أبو  وشيخو، يزيد بن بيان، أي ضعيف« غريب»(، و ولو: ٕٕٕٓالًتمذي )
 .)ضعيفاف( األنصاري
 َاَؿ: اْسَتأَذْنُت  اهلل عنورضي وعن عمر بن الخطاب )طلب الدعاء(  – ٖٖٚ -ٛ

ََل تَػْنَسنا يَا ُأَخيَّ ِمْن » ف الُعْمَرِة، فَأِذَف ِل، َو اَؿ: صلى اهلل عليو وسلمالنَّ َّ 
نْػَيا.« ُدَعاِئكَ  أْشرِْكَنا يَا »وفي رواية: َوقاَل:  فَػَقاَل َكِلَمًة َما َيُسرُِّني أنَّ ِلي ِبَها الدُّ

حديث »ث صحيح رواه أَبُو داود والترمذي، َوقاَل: حدي «.ُأَخيَّ في ُدَعاِئكَ 
 «. حسن صحيح

عاصم بن عبيد (، وف اإلسناد ٕٖٙ٘(، والًتمذي )ٜٕٗٛ(، واب  ماجو )ٜٛٗٔأبو داود )
 .(ضعيف) الل

صلى  َاَؿ:  رأ َرُسوؿ اهلل  رضي اهلل عنووعن أَبي ىريرة )تحدث أخبارىا(  – ٛٓٗ -ٜ
أََتْدروَن َما » [ ُثَّ  َاَؿ:ُُٗتَديُث َأْخَباَرَىا{ ]الزلزلة: عليو وسلم: }يَػْوَمِئٍذ اهلل 

فإنَّ َأْخَبارََىا َأْن َتْشَهَد َعَلى ُكّل َعْبٍد »؟ قالوا: الل َوَرُسولُُو أْعَلُم. قَاَل: «أْخَبارَىا
وَكَذا، َفهِذِه  َأْو َأَمٍة بما َعِمَل َعَلى َظْهرَِىا، تَػُقوُل: َعِمْلَت َكَذا وَكَذا في يَوِم َكَذا

 «.حديث حسن صحيح»َوقاَل:  رواه الترمذي،«. َأْخَبارَُىا
حديث حس  »( و اؿ الًتمذي عنو: ٖٜٙٔٔ« )الكربى»(، والنسائي ف ٜٕٕٗالًتمذي )

يحيى و د صححو احلاكم فرّده الذى   ائال:  على أفَّ سند احلديث ضعيف.« غريب صحيح
 ديث(.)منكر احلديث لُت احل بن أبي سليمان

رضي اهلل عنهما،  َاَؿ: مرَّ وعن ابن عباٍس )دعاء المرور بالقبور(  – ٖٛ٘ -ٓٔ
السَّالُم » ِبُقبوٍر بادلِديَنِة فَأ ْػَبَل َعَلْيِهْم ِبَوْجِهِو، فَػَقاَؿ: صلى اهلل عليو وسلمرسوؿ اهلل 
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رواه «. َنا َوَنحُن باألثَرِ َعَلْيُكْم يَا أْىَل الُقُبوِر، يَػْغِفُر الُل لََنا َوَلُكْم، أنْػُتْم َسَلفُ 
 «.حديث حسن»وقال:  الترمذي،

)ف لُت،  قابوس بن أبي ظبيان ، وسنده ضعيف.«حديث غريب»( و اؿ: ٖ٘ٓٔالًتمذي )
  اؿ أبو حامت وغَته: ال حيتج بو(.

رضي وعن َعِطيََّة بن ُعروة السَّْعِديّْ الصحابيّْ )ترك ما َل ب س بو(  – ٜ٘٘ -ٔٔ
ُلُغ اْلَعبُد َأْن َيُكوَن ِمَن »اهلل عنو  َاَؿ:  َاَؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم:  ََل يَػبػْ

وقال:  رواه الترمذي،« الُمتَِّقيَن َحتَّى َيدََع َما ََل بَ َس ِبِو، َحَذرًا ِممَّا بِِو بَ سٌ 
 «.حديث حسن»
، على أفَّ ف إسناده «حديث حس  غريب»( و اؿ: ٕٔ٘ٗ(، والًتمذي )ٕ٘ٔٗاب  ماجو )

 .(ضعيف)الدمشقي  عبد الل بن يزيد
رضي اهلل عنو  َاَؿ:  َاَؿ رسوؿ وعن َسَلمَة بِن األْكوَِع )يذىب بنفسو(  – ٜٔٙ -ٕٔ

ََل يَػَزاُل الرَُّجُل َيْذَىُب بِنَػْفِسِو َحتَّى ُيْكَتَب في »اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
*  «.حديث حسن»وقال:  رواه الترمذي،«. أَصابَػُهمْ ال بَّارِين، فَػُيصيَبُو َما 

 أْي: يَػْرَتِفُع َويَػَتكبػَُّر.« يَْذَىُب بِنَػْفِسوِ »
اليمامي  عمر بن راشدعلى أفَّ ف إسناده « حديث حس  غريب»( و اؿ: ٕٓٓٓالًتمذي )

 .(ضعيف)
رضي اهلل عنو  َاَؿ: َسَِْعُت رسوؿ اهلل وعن أَبي بكرة )إىانة السلطان(  – ٕٚٙ -ٖٔ

رواه «. َأَىانَُو الل]سلطان الل[ َمْن أىاَن السُّلطَاَن »صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ: 
 «.حديث حسن»وقال:  الترمذي،

على أفَّ احلديث « حديث حس  غريب». و اؿ: "سلطاف اهللبلفظ: " (ٕٕٕٗالًتمذي )
أو العبدي كما ف بعض طرؽ احلديث )ضعيف احلديث كما  العدوي سعد بن أوس ضعيف.



- 7 - 
 

األلباين: ) زياد بن كسيب العدويف جوامع الكلم، وف التقريب: صدوؽ لو أغاليط(، و
 أوس ب  سعد غَت يروعنو مل: الضعيفة( فقاؿ ف وثقالذى : مقبوؿ، رلهوؿ احلاؿ، احلافظ: 

 .حباف اب  غَت يوثقو ومل سعيد، ب  ومستلم، ىنا
رضي اهلل عنهما،  َاَؿ:  اؿ رسوؿ وعن ابن عباس )شرب البعير مّرًة(  – ٚ٘ٚ -ٗٔ

ََل َتْشَربُوا َواِحًدا َكُشْرِب الَبِعيِر، َوَلِكِن اْشَربُوا َمثْػَنى »اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
وقال:  رواه الترمذي،«. َوُثاَلَث، َوَسمُّوا ِإَذا أنْػُتْم َشرِبْػُتْم، َواْحَمُدوا ِإَذا أنْػُتْم رَفَػْعُتمْ 

 «.حديث حسن»
اجلزري  يزيد بن سنان ، وىو حديث ضعيف.«حديث غريب»( و اؿ: ٘ٛٛٔالًتمذي )

 )مبهم(. ابن لعطاء ابن رباح)ليس بالقوي(، و
 َاَؿ: بينما َرُجٌل ُيَصلَّي  رضي اهلل عنووعن أَبي ىريرة )صالة المسبل(  – ٜٙٚ -٘ٔ

َفَذَىَب « اْذَىْب فَػتَػَوضَّ » عليو وسلم:صلى اهلل  مسبٌل إزَارَُه،  َاَؿ لَُو رسوؿ اهلل
فَػَقاَل َلُو رُجٌل: يَا رسوَل الِل، َما َلَك « اْذَىْب فَػتَػَوّض »فَػتَػَوّضَ ، ثُمَّ َجاَء، فَػَقاَل: 

إنُّو َكاَن ُيَصلّْي َوُىَو ُمْسِبٌل إزَارَُه، َوإنَّ اللَ »أَمْرَتُو َأْن يَػتَػَوّضَ  ثُمَّ َسَكتَّ َعْنُو؟ قَاَل: 
 رواه أَبُو داود بإسناد صحيح َعَلى شرط مسلم. «. ُل َصاَلَة رَُجٍل ُمْسبلٍ ََل يَػْقبَ 

 أبو فيو: فقاؿ ادلنذري أعلوفقد  ال كما  اؿ النووي.، ( على أفَّ إسناده ضعيفٖٛٙأبو داود )
  (.يعرؼ ال) ادلدينة م  رجل جعفر

 ِم َ  فَػَلْيسَ  ُخَياَلءَ  َصالَتِوِ  ِف  ِإزَارَهُ  َأْسَبلَ  َم ْ ثبت ف السنة: " اؿ العريب عاملو اهلل بلطفو اخلفي: 
ـٍ  َوالَ  ِحلَ  ِف  اهلل : النووي  اؿ. و وحرامو اهلل ْتالؿ يؤم  ال* أي:  .مسعود اب  ع ( د)". َحرَا

 والعياذ باهلل!  .دينو وفارؽ اهلل م  برئ معناه
 - َاَؿ: أْخبَػَرين َأيب  وعن قيس بن بشر التػَّْغِلبيّْ )نعم الرجل خريم(  – ٜٚٚ -ٙٔ

صلى اهلل  َاَؿ: َكاَف ِبدَمْشق َرُجٌل ِمْ  أْصَحاِب النَّ ي  -وكاف َجِليًسا أَليب الدرداء 
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َا  عليو وسلم يقاؿ َلُو سهل ب  احْلَْنظَِليَِّة، وََكاَف َرُجاًل ُمتَػَوحيًدا  َػلََّما ُُيَاِلُس النَّاَس، إَّنَّ
َا ُىَو َتْسِبيٌح َوَتْكبٌَت َحىتَّ يَأيت أْىَلُو، َفَمرَّ بنا َوََنُْ  ِعْنَد َأيب ُىَو َصالٌَة، فإذا فَػرََغ فَ  إَّنَّ

َفُعَنا َواَل َتُضريَؾ.  َاَؿ: بَػَعَث رسوؿ اهلل  صلى اهلل الدَّرداء، فَػَقاَؿ َلُو أَبُو الدرداِء: َكِلَمًة تَػنػْ
ُهْم  عليو وسلم ْجِلِس الَِّذي َُيِْلُس ِفيِو َسرِيًَّة فَػَقِدَمْت، َفَجاَء َرُجٌل ِمنػْ

َ
َفَجَلَس ف ادل

َنا ََنُْ   صلى اهلل عليو وسلمرُسوُؿ اهلل  فَػَقاَؿ لَِرُجٍل ِإََل َجْنِبِو: َلْو رَأيْػتَػَنا ِحُْتَ التَػَقيػْ
ـُ الِغَفاريي، َكْيَف تَػرَ  ، َوأنَا الُغاَل ، َفَحَمَل ُفالٌف َوَطَعَ ، فَػَقاَؿ: ُخْذَىا ِمٍتي ى ف َوالَعُدوي

 َػْولِِو؟  َاَؿ: َما أرَاُه ِإالَّ َ ْد َبَطَل أْجرُُه. َفَسِمَع ِبذِلَك آَخُر، فَػَقاَؿ: َما أَرى ِبذِلَك بَأًسا، 
ُسْبَحاَن الل؟ ََل بَ َس َأْن » فَػَقاَؿ: صلى اهلل عليو وسلمفَػتَػَناَزَعا َحىتَّ َسََِع رسوؿ اهلل 

ْرَداء ُسرَّ ِبذِلَك، َوَجَعَل يَػْرَفُع رَأَسُو ِإلَْيِو، َويَػُقوُؿ: أأْنَت فَػَرأَْيُت أَبَا ال« يُؤَجَر َوُيْحَمدَ  دَّ
ْعَت َذِلَك ِمْ  َرُسوؿ اهلل  عليو وسلم؟ فيقوؿ: نَػَعْم، فما زاؿ يُِعيُد َعَلْيِو صلى اهلل َسَِ

آَخَر، فَػَقاَؿ َلُو أَبُو الدَّْرداء:  َحىتَّ إيّن ألَُ وُؿ لََيبػْرَُك َّ َعَلى رُْكَبتَػْيِو،  َاَؿ: َفَمرَّ بَِنا يَػْوًما 
َفُعَنا َوالَ َتُضريَؾ،  َاَؿ:  َاَؿ لنا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: الُمْنِفُق َعَلى » َكِلَمًة تَػنػْ

ُثَّ َمرَّ بَِنا يَوًما آَخَر، فَػَقاَؿ لَُو أَبُو ، «الَخْيِل، َكالَباِسِط َيَدُه بالصََّدَقِة ََل يَػْقبُضَها
َفعَنا َواَل َتُضريَؾ،  َاَؿ:  َاَؿ رسوؿ اهلل الدَّ  نِْعَم » عليو وسلم:صلى اهلل ْرداء: َكِلَمًة تَػنػْ

فَػبَػَلَغ َذِلَك ُخَردْيًا فَػَعجََّل، « الرَُّجُل ُخَريٌم األَسديُّ! لوَل ُطوُل ُجمَِّتِو َوإْسَباُل إزَارِِه!
نَػْيِو، َوَرَفَع إزارَُه ِإََل أْنَصاِؼ َسا َػْيِو. ُثَّ َمرَّ بَِنا يَػْوًما فََأَخَذ َشْفَرًة فَػَقَطَع ِِبَا مُجََّتُو ِإََل أُذُ 

َفُعَنا َواَل َتُضريَؾ،  َاَؿ: َسَِْعُت رسوؿ اهلل  صلى اهلل آَخَر فَػَقاَؿ َلُو أَبُو الدَّْرداء: َكِلَمًة تَػنػْ
رَِحالُكْم، َوأْصِلُحوا إنَُّكْم قَاِدُموَن َعَلى إْخواِنُكْم، فَ ْصِلُحوا » يقوؿ: عليو وسلم

لَِباَسُكْم َحتَّى َتُكونُوا َك نَُّكْم َشاَمٌة في النَّاِس؛ فِإنَّ الل ََل ُيِحبُّ الُفْحَش َوََل 
لفوا في توثِيِقِو ِإَلَّ قيس بن بشر فاخت رواه أَبُو داود بإسناٍد حسٍن،«. التػََّفحُّش
 .، َوَقْد روى َلُو مسلمَوَتْضِعيِفوِ 
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، و اؿ (ال يعرفاف) قيس بن بشر عن أبيو اؿ البخاري:  (، وسنده ضعيف.ٜٛٓٗ)أبو داود 
 أبو حامت: ما أرى ْتديثو بأًسا، وذكره اب  حباف ف الثقات.

 (ٖٕٗ/ ٛ(، التهذيب ٜٙٓٙ) ٕٜٖ/ ٖيزاف ادل، ٕ٘ٔ/ ٚاجلرح راجع: )
فقط. انظر  مل يذكر أحد أف مسلًما روى لو. ورمز لو اب  حجر )د( ولو )روى لو مسلم(: 

 (.ٕٙ٘٘التقريب )
 رضي الل عنووعن َصْفَواَن بن َعسَّاٍل )تقبيل اليهود اليد الشريف(  – ٜٛٛ -ٚٔ

، فَ تَػَيا رسوَل الل  صلى الل قَاَل: قَاَل يَػُهوِديّّ ِلَصاِحِبِو: اْذَىْب بَِنا ِإَلى َىَذا النَّبيّْ
.. َفذََكَر اْلَحِديث ِإَلى قَػْولِو: فَقبَّال َيَدُه .َفَس َلُه َعْن ِتْسِع آياٍت بَػيػَّْناتٍ  عليو وسلم

 َورِْجَلُو، وقاَل: َنْشَهُد أنََّك نَِبيّّ. رواه الترمذي وغيره ب سانيد صحيحٍة. 
(، وسند احلديث ٖٔٗ٘« )الكربى»(، والنسائي ف ٖٖٕٚ(، والًتمذي )ٖ٘ٓٚاب  ماجو )
ادلرادي الكوف )صدوؽ تغَت حفظو.  اؿ الذى : صويلح، و اؿ  عبد الل بن سلمة ضعيف.

 البخاري: ال يتابع ف حديثو(.
وعن ابن عمر رضي الل عنهما )تقبيل الصحابة اليد الشريف(  – ٜٓٛ -ٛٔ

فَػَقبػَّْلَنا يََده. رواه أَبُو  صلى الل عليو وسلمِقصَّة، قَاَل ِفيَها: َفَدنَػْونَا ِمَن النَّبيّْ 
 داود. 

 )ضعيف(.يزيد بن أبي زياد  (، وسنده ضعيف.ٖٗٓٚ(، واب  ماجو )ٖٕٕ٘داود ) أبو
وعن عائشة رضي الل عنها، قالت: َقِدَم زَْيُد ْبُن )اعتناق النبي لزيد(  – ٜٔٛ -ٜٔ

في بَيِتي، فَ تَاُه فَػَقَرَع الَباَب،  صلى الل عليو وسلمَحارِثََة الَمِديَنَة َورسوُل الل 
 َيُ رُّ ثَػْوبَُو، فَاْعتَػنَػَقُو َوقَػبػََّلُو. رواه الترمذي، صلى الل عليو وسلمنبيُّ فَػَقاَم ِإلَْيِو ال

 «.حديث حسن»وقال: 
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ب   ابراىيم بن يحيى ، وسنده ضعيف.«حديث حس  غريب»( و اؿ: ٕٖٕٚالًتمذي )
أبو يحيى بن )ضعيف(، و -كاف ينزؿ الشجرة بذي احلليفة–زلمد ب  عباد ادلدين الشجري 

إماـ ادلغازي  محمد بن اسحاق)ضعيف(، و -ىو حيِت الشجري أبو إبراىم ادلتقدـ– محمد
 )ثقة مدلس و د عنعنو(.

 صلى اهلل عليو وسلمرَأيُت رسوَؿ اهلل قالت:  وعنها)غمرات الموت(  – ٕٜٔ -ٕٓ
َوُىَو بِاْلَمْوِت، ِعْنَدُه َ َدٌح ِفيِو َماٌء، َوُىَو يُْدِخُل َيَدُه ف الَقَدِح، ُثَّ دَيَْسُح َوْجَهُو بادلاِء، 

 رواه الترمذي. «. اللَُّهمَّ أِعنّْي َعَلى َغَمَراِت الَمْوِت َأْو َسَكَراِت الَمْوتِ »ُثَّ يَػُقوُؿ: 
 )مستور(. موسى بن سرجس حديث ضعيف. (، وىوٜٛٚ(، والًتمذي )ٖٕٙٔاب  ماجو )
رضي اهلل  (شديد القوة)وعن ُحَصْيِن بن َوْحَوٍح )حبس جيفة مسلم(  – ٜٗٗ -ٕٔ

صلى اهلل عليو عنو: أفَّ طَْلَحَة ْبَ  البَػرَاِء ب  َعاِزٍب رضي اهلل عنهما َمِرَض، فَأتَاُه النَّ ي 
إنّْي ََل أرى طَْلَحَة ِإَلَّ َقْد َحَدَث ِفيِو الَمْوُت، فآِذنُوني ِبِو » يَػُعوُدُه، فَػَقاَؿ: وسلم

رواه أَبُو «. َوَع ُّْلوا ِبِو، فَإنَُّو ََل يَػْنَبِغي لِ يَفِة ُمْسِلٍم َأْن ُتْحَبَس بَػْيَن َظْهَراِنْي أْىِلوِ 
 داود. 

)مقبوؿ، وثق(، البلوي  سعيد بن عثمان (، وىو حديث ضعيف اإلسناد.ٜٖ٘ٔأبو داود )
 )رلهوؿ(. وأبوهب  سعيد )انفرد بتصحيحو اب  حباف وىو رلهوؿ(،  عزرة أو عروة

رضي اهلل عنهما،  َاَؿ:  اؿ وعن ابن عباٍس )ذّم من َل يحفظ(  – ٓٓٓٔ -ٕٕ
إنَّ الَِّذي لَْيَس في َجْوِفِو َشْيٌء ِمَن الُقْرآِن  »رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 

 «.حديث حسن صحيح»وقال:  رواه الترمذي،«. الَخِربِ َكالبَػْيِت 
 .(ضعيف) قابوس بن أبي ظبيان(، وف سنده ٖٜٕٔالًتمذي )
رضي اهلل عنو ع  الن ي وعن أبي سعيد الخدري )معتاد المساجد(  – ٓٙٓٔ -ٖٕ

باإليَماِن،  إذا رَأَيْػُتُم الرَُّجَل يَػْعَتاُد الَمَساِجَد فَاْشَهُدوا َلوُ »صلى اهلل عليو وسلم  َاَؿ: 
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عز وجل: }ِإنََّما يَػْعُمُر َمَساِجَد الِل َمْن آَمَن بِالِل َواْليَػْوِم اآلِخِر{  -قال الُل 
 «. حديث حسن»رواه الترمذي، وقال: «. اآلية
على أف سند احلديث « حديث حس  غريب»( و اؿ: ٖٜٖٓ(، والًتمذي )ٕٓٛاب  ماجو )

 .(ضعيفة)، وىي حدراج عن أبي السمضعيف فهو م  رواية 
 رضي اهلل عنوعن سعد بن أَبي وقاص )س ود الشكر بعزوراء(  – ٜ٘ٔٔ -ٕٗ

َِديَنَة، فَػَلمَّا ُكنَّا َ رِيًبا  صلى اهلل عليو وسلم َاَؿ: َخَرْجَنا َمَع رسوِؿ اهلل 
ِمْ  َمّكَة نُريُد ادل

ـَ نَػَزَؿ ُثَّ َرَفَع يََدْيِو َفَدَعا اهلل َساَعًة،  ِمْ  َعْزَورَاءَ  ُثَّ َخرَّ َساِجًدا، َفَمَكَث َطوياًل، ُثَّ  َا
إنّْي َس لُت رَبّْي، َوَشَفْعُت » و اؿ: -فَػَعَلُو َثالثًا  -فَػَرَفَع يََدْيِو َساَعًة، ُثَّ َخرَّ َساِجًدا 

ِسي، ألُمَِّتي، فَ ْعطَاِني ثُػُلَث ُأمَِّتي، َفَخَرْرُت َساِجًدا ِلَربّْي ُشْكًرا، ثُمَّ رَفَػْعُت رَأ
َفَس ْلُت رَبّْي ألُمَِّتي، فَ ْعطَاِني ثُػُلَث ُأمَِّتي، َفَخَرْرُت َساِجًدا ِلَربّْي ُشْكًرا، ثُمَّ رَفَػْعُت 

رواه «. َفَس ْلُت رَبّْي ألُمَِّتي، فَ ْعطَاِني الثُّلَث اآلَخَر، َفَخَرْرُت َساِجًدا ِلَربّْي رَأِسي،
 أَبُو داود. 

 «.ثنية اجلحفة عليها الطريق بُت مكة وادلدينة: عزورُ : »ٕٖ٘/ ٙمعجم البلداف ،  اؿ احلموي
ابن عثمان )سيء احلفظ(، موسى بن يعقوب  (، وسند احلديث ضعيف.ٕ٘ٚٚأبو داود )

ب  سعد ب  أيب  بن اسحاق/األشعث أشعثىو حيِت ب  احلس  ب  عثماف )رلهوؿ احلاؿ(، 
 و اص )مقبوؿ(.

رضي اهلل عنو  َاَؿ:  َاَؿ رسوؿ اهلل وعن أَبي ىريرة )أع لهم فطرا(  – ٖٕ٘ٔ -ٕ٘
«. عز وجل: أَحبُّ ِعَباِدي إَليَّ أْعَ ُلُهْم ِفْطًرا -قَاَل الُل »صلى اهلل عليو وسلم: 

 «.حديث حسن»وقال:  رواه الترمذي،
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 على أفَّ سند احلديث ضعيف.« ىذا حديث حس  غريب»(  اؿ الًتمذي: ٓٓٚالًتمذي )
)مقبوؿ كما ف جوامع الكلم، وف التقريب: صدوؽ لو مناكَت. وضعفو  الرحمنقرة بن عبد 

 حيِت، و اؿ أمحد: منكر احلديث جدا(.
أنو وعن ُمِ يَبَة الَباِىليَِّة، عن أبيها َأْو عمها: )الصوم من الُحُرم(  – ٕٛٗٔ -ٕٙ

َوَ ْد تَػَغيػََّرْت َحالُُو  -ُثَّ انطََلَق فَأَتَاُه بَػْعَد َسَنٍة  صلى اهلل عليو وسلمأَتى رسوَؿ اهلِل 
؟ قَاَل: أَنَا الباِىليُّ «َوَمْن أْنتَ » فَػَقاَؿ: يَا رسوَؿ اهلل، أَما تَػْعرُِفٍِت؟  َاَؿ: -َوىيَئُتُو 

قَاَل: َما « ِة!َفَما َغيػََّرَك، َوَقْد ُكْنَت َحَسَن الَهْيئَ »الَِّذي ِجْئُتك عام اأَلوَِّل. قَاَل: 
عليو وسلم: صلى الل أَكْلُت َطَعاًما ُمْنُذ فَارقُتَك ِإَلَّ ِبَلْيٍل. فَػَقاَل رسوُل الِل 

قَاَل: زِْدِني، « ُصْم َشْهَر الصَّْبِر، َوَيوًما ِمْن ُكلّْ َشْهرٍ »ثُمَّ قَاَل: « َعذَّْبَت نَػْفَسَك!»
ًة، قَاَل:  قَاَل: « ُصْم َثالثََة أيَّامٍ »اَل: زِْدِني، قَاَل: قَ « ُصْم يَػْوَمْين»فَإنَّ ِبي قُػوَّ

ُصْم ِمَن الُحُرم َواترْك، ُصْم ِمَن الُحُرِم َواترْك، ُصْم ِمَن الُحُرِم »زِْدِني، قَاَل: 
َشْهر »وَ * وقال ب صاِبعو الثَّالِث َفَضمَّها، ثُمَّ أْرَسَلَها. رواه أَبُو داود. « َواتركْ 
 .رََمَضان«: الصَّبر

(، وسند احلديث ٖٕٗٚ« )الكربى»(، والنسائي ف ٔٗٚٔ(، واب  ماجو )ٕٕٛٗأبو داود )
 )رلهولة( مل يرو عنها غَت أيب السليل الثقة. م يبة الباىلية ضعيف.

 .ٖٙٔ/ ٘مأخوذ م  رمض الصائم يرمض إذا حر جوفو م  شدة العطش. اللساف (: رمضاف)
َرِضَي اهلُل عنها: أفَّ وعن ُأمّْ ُعَمارََة األنصارِيَِّة )الصائم أكل عنده(  – ٕٙٙٔ -ٕٚ

َها، فَػَقدََّمْت ِإلَْيِو َطَعاًما، فَػَقاَؿ: صلى اهلل عليو وسلمالن َّ  فَػَقاَلْت: « ُكِلي» َدَخَل َعَليػْ
إنَّ الَصاِئَم ُتَصلّْي َعَلْيِو »عليو وسلم: صلى الل إنّْي َصائَِمٌة، فَػَقاَل رسول الل 

رواه «. َحتَّى َيْشبَػُعوا»َورُبََّما قَاَل: « ِئَكُة ِإَذا ُأِكَل ِعْنَدُه َحتَّى يَػْفرُغواالَمالَ 
 «.حديث حسن»وقال:  الترمذي،



- 13 - 
 

( و اؿ الًتمذي: ٕٖٚٙ« )الكربى»(، والنسائي ف ٘ٛٚ(، والًتمذي )ٛٗٚٔاب  ماجو )
األنصارية  ليلى موَلة أم عمارة على أفَّ سند احلديث ضعيف.« حديث حس  صحيح»

  )مقبولة( ووثقها اب  حباف.
رضي اهلل عنو ع  رسوؿ وعن أَبي سعيٍد الخدري )شبع المؤمن(  – ٖٙٛٔ -ٕٛ

ِمْن َخْيٍر َحتَّى َيُكوَن ]المؤمن[ َلْن َيْشَبَع ُمْؤِمٌن »اهلل صلى اهلل عليو وسلم  اؿ: 
 «.حديث حسن»وقال:  رواه الترمذي،«. ُمْنتَػَهاُه الَ نَّةَ 

، على أفَّ سنده ضعيف« حديث حس  غريب»، و اؿ: بلفظ: "ادلؤم " (ٕٙٛٙ)الًتمذي 
)عبد اهلل ب  السمح( ع  أيب اذليثم الثقة )سليماف ب  عمرو صاحب أيب سعيد  اجدرّ ففيو 

 اخلدري(، فقد  اؿ أبو داود وغَته: حديثو مستقيم إال ما كاف ع  أيب اذليثم.
، ع  رسوؿ اهلل ٕغفر اهلل لو وألموعن أبي ىريرة )البداءة بالحمد(  – ٜٖٗٔ -ٜٕ

«. ُكلُّ أْمٍر ِذي بَاٍل ََل يُػْبدُأ ِفيِو بِاْلَحْمُد لِل فَػُهَو َأْقَطعُ »  َاَؿ: صلى اهلل عليو وسلم
 حديث حسن، رواه أَبُو داود وغيره. 

( و ٜٗٗ« )عمل اليـو والليلة»(،والنسائي ف ٜٗٛٔ(، واب  ماجو )ٕٓٗٛأبو داود )
 قرة بن عبد الرحمنفيو  بيانو ف " اجلامع ف العلل ".، ، واحلديث ضعيف(ٜٙٗ( و )ٜ٘ٗ)

)مقبوؿ كما ف جوامع الكلم، وف التقريب: صدوؽ لو مناكَت. وضعفو حيِت، و اؿ أمحد: 
 َاَؿ أَبُو َداُود: َرَواُه يُوُنُس، َوَعِقيٌل، َوُشَعْيٌب، َوَسِعيُد ْبُ  َعْبِد اْلَعزِيِز، َعْ  منكر احلديث جدا(. 

 *  اؿ العريب: يريد أف  رّة انفرد ع  الزىري برفعو. .ُمْرَساًل الزيْىرِيي، َعِ  النَِّ ي 
أنَّو دخل  رضي اهلل عنووعن سعد بن أَبي وقاص )التسبيح بالنوى(  – ٕٗٗٔ -ٖٓ

ُتَسبيُح  -أَْو َحَصًى  -َعَلى اْمرأٍة َوبَػُْتَ يََدْيها نَوًى  صلى اهلل عليو وسلمَمَع رُسوِؿ اهلل 

                                                           
2
هذا منً ولٌس من صنٌع النووي رحمه هللا. والعمدة ما رواه البخاري فً األدب أن ابن سٌرٌن سمع أبا هرٌرة  

 . إسناده صحٌح.اللهم اغفر لي وألمي ولمن استغفر لهماعلٌه السالم قال: 
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ُسْبَحاَن الل »فَػَقاَل: « َأْو أْفَضلُ  -ُأْخِبُرِك بما ُىَو أْيَسُر َعَلْيِك ِمْن َىَذا » ِبِو فَػَقاَؿ:
َن الل َعَدَد َما َخَلَق في األْرِض، وُسْبَحاَن الل َعَدَد َما َخَلَق في السََّماِء، وُسْبَحا

َعَدَد َما بَػْيَن َذِلَك، وُسبَحاَن الل َعَدَد َما ُىَو َخاِلٌق، والُل أْكبَػُر ِمْثَل َذِلَك، 
َة ِإَلَّ بِا لِل ِمْثَل والَحْمُد لِل ِمْثَل َذِلَك؛ َوََل إَلَو ِإَلَّ الُل ِمْثَل َذِلَك، َوََل َحوَل َوََل قُػوَّ

 «.حديث حسن»وقال:  رواه الترمذي،«. َذِلكَ 
على أفَّ إسناده « حديث حس  غريب»(، و اؿ: ٖٛٙ٘(، والًتمذي )ٓٓ٘ٔأبو داود )
 )ال يعرؼ(. -كذا بسْ – خزيمة ضعيف.
رضي اهلل عنهما: أفَّ وعن ِعْمَراَن بن الُحَصيِن )ألهْمني رشدي(  – ٚٛٗٔ -ٖٔ

ًنا َكِلَمتَػُْتِ يَْدُعو ِبما: صلى اهلل عليو وسلمالنّ   اللَُّهمَّ أَْلِهْمني » َعلََّم أبَاُه ُحَصيػْ
 «.حديث حسن»وقال:  رواه الترمذي،«. ُرْشِدي، َوَأِعْذِني ِمْن َشرّْ نَػْفسي

)مقبوؿ  شبيب بن شيبة ، وىو حديث ضعيف.«حديث غريب»(، و اؿ: ٖٖٛٗالًتمذي )
كما ف جوامع الكلم، وف التقريب: أخبارّي صدوؽ يهم ف احلديث، وف ادليزاف: ضعفوه(، 

 )يرسل كثَتا ويدلس، و د عنعنو ع  عمراف ب  حصُت(. والحسن البصري
 َاَؿ: دعا رُسوُؿ اهلل  رضي اهلل عنووعن أَبي ُأَماَمَة )جوامع الدعاء(  – ٕٜٗٔ -ٕٖ

بُدعاٍء َكثٍَت، ملَْ ََنَْفْظ ِمْنُو َشْيًئا؛  ُػْلَنا: يَا رسوؿ اهلل، َدَعْوَت  صلى اهلل عليو وسلم
أَل أُدلُُّكْم َعَلى َما َيْ َمُع َذِلَك ُكلَُّو؟ تقول: » ِبُدعاٍء َكِثٍَت ملَْ ََنَْفْظ ِمْنُو َشْيًئا، فَػَقاَؿ:

عليو وسلم؛ صلى الل َك محمٌَّد اللَُّهمَّ إنّْي أَس ُلَك ِمْن َخْير َما َس ََلَك ِمْنُو نَِبيُّ 
وأنَت  صلى الل عليو وسلموَأعوُذ ِبَك ِمْن َشرّْ َما استَػَعاَذ ِمْنُو نَِبيَُّك ُمَحمٌَّد 

َة ِإَلَّ باللِ  وقال:  رواه الترمذي،«. الُمْسَتعاُن، َوَعلْيَك الَباَلُغ، َوََل َحوَل َوََل قُػوَّ
 «.حديث حسن»
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الليث بن أبي  على أفَّ احلديث ضعيف.« يث حس  غريبحد»(، و اؿ: ٕٖٔ٘الًتمذي )
 )ضعيف(. سليم

 اخَلَْتِ  ِم َ  أْسأَُلكَ  ِإيني  اللَُّهمَّ : ُ وِل  َوَجَواِمِعوِ  الديَعاءِ  ِّتَُملِ  َعَلْيكِ  اؿ العريب: ثبت ف السنة: "
 َما وآِجِلوِ  عاِجِلوِ  ُكليوِ  الشَّري  ِم َ  ِبكَ  وأُعوذُ  أْعَلمْ  ملَْ  َوَما ِمْنوُ  َعِلْمتُ  َما وآِجِلوِ  عاِجِلوِ  ُكليوِ 

 وما النار م  بك وأعوذ عمل أو  وؿ م  إليها  رب َوما اجلَنَّةِ  َوَأْسأَُلكَ  أَْعَلمْ  ملَْ  َوَما ِمْنوُ  َعِلْمتُ 
 ِما بك وأعوذ وسلم عليو اهلل صلى زلمد بِوِ  َسأََلكَ  ِمَّا َوَأْسأَُلكَ  َعَملٍ  أَوْ   َػْوؿٍ  م  إليها  رب
 ع ( خد)". رشدا َعاِ َبَتوُ  فَاْجَعلْ  َ َضاءِ  ِم ْ  ِل  َ َضْيتَ  َوَما وسلم عليو اهلل صلى زلمد بو تعوذ

 .عائشة
 َاَؿ: َكاَف م   رضي اهلل عنووعن ابن مسعود )موجبات رحمتك(  – ٖٜٗٔ -ٖٖ

اللَُّهمَّ إنّْي َأْس ُلَك ُموِجَباِت رَْحَمِتَك، » عليو وسلم:صلى اهلل دعاِء رُسوِؿ اهلل 
، والَفْوَز بالَ نَِّة،  َوَعَزاِئَم َمْغِفَرِتَك، والسَّالَمَة ِمْن ُكلّْ إْثٍم، والَغِنيَمَة ِمْن ُكلّْ ِبر 

حديث صحيح َعَلى شرط »وقال:  رواه الحاكم أَبُو عبد الل،«. والنََّ اَة ِمَن النَّارِ 
 «.مسلمٍ 

 )مًتوؾ(.حميد األعرج  ، وىو حديث ضعيف.ٕ٘٘/ ٔاكم احل
رضي اهلل عنهما،  َاَؿ: وعن ابن عمر )كثرة الكالم قسوة القلب(  – ٛٔ٘ٔ -ٖٗ

َل ُتْكِثُروا الَكاَلَم ِبَغْيِر ِذْكِر الِل؛ فَإنَّ َكثْػَرَة » اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
الَكاَلِم ِبَغْيِر ِذْكِر الِل تَػَعاَلى َقْسَوٌة ِللَقْلِب! وإنَّ أبْػَعَد النَّاِس ِمَن الِل الَقْلُب 

 رواه الترمذي. «. الَقاِسي
اب  القطاف: ال )ابراىيم بن عبد الل بن حاطب  (، وىو حديث ضعيف.ٕٔٔٗالًتمذي )

، الحال م هوليعرؼ حالو، احلافظ: صدوؽ، الذى : ما علمت فيو جرحا(، فقاؿ األلباين: 
 فصحح عادتوعلى  اهلل رمحو شاكر أمحد الشيخ بو واغًت،  اعدتو على حباف اب  ووثقو
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 ف ذلك ف القوؿ فصلت و د، السالـ عليو عيسى عن بالغاً  مالك رواه و د،ػ احلديث
 (.ٕٜٓ) الضعيفة
رضي اهلل عنو  َاَؿ:  َاَؿ وعن ابن مسعوٍد )الخروج سليَم الصدر(  – ٜٖ٘ٔ -ٖ٘

َل يُػبَػلُّْغِني َأَحٌد ِمْن أْصَحاِبي َعْن َأَحٍد َشْيًئا، »رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم: 
 رواه أَبُو داود والترمذي. «. فإنّْي ُأِحبُّ َأْن أْخُرَج ِإلَْيُكْم وأنَا َسليُم الصَّْدرِ 

 الوليد بن ىشام (، وىو حديث ضعيف.ٜٖٚٛ( و )ٜٖٙٛ(، والًتمذي )ٓٙٛٗأبو داود )
 أو اب  أيب ىشاـ )مستور، رلهوؿ(.

رضي اهلل عنو: أفَّ النَّ َّ صلى اهلل عليو وعن أَبي ىريرة )الحسد(  – ٜٙ٘ٔ -ٖٙ
إيَّاُكْم َوالَحَسَد؛ فَإنَّ الَحَسَد يَ ُكُل الَحَسَناِت َكَما تَ ُكُل النَّاُر »وسلم  َاَؿ: 

 رواه أَبُو داود. «. الُعْشبَ »َأْو قَاَل: « الَحَطبَ 
، و اؿ )رلهوؿ(جّد إبراىيم بن أبي أِسيد ، (، وىو حديث ضعيفٖٜٓٗأبو داود )
 «.ال يصح»البخاري: 
َرِضَي اهلُل عنها،  الت: كنُت ِعْنَد رسوؿ وعن ُأم َسَلَمة )أفعمياوان(  – ٕٙٙٔ -ٖٚ

، َوَذِلَك بَػْعَد َأْف أُِمْرنَا  صلى اهلل عليو وسلماهلل  ـي َمْكُتوـٍ وِعنَدُه َمْيُمونَة، فَأ ْػَبَل ابُ  ُأ
فَػُقْلَنا: يَا رسوَل الِل، « اْحَتِ َبا ِمْنوُ » عليو وسلم:صلى اهلل بِاحِلَجاِب فَػَقاَؿ الن ي 

عليو وسلم: صلى الل ألَْيَس ُىَو أْعَمى! ََل يُػْبِصُرنَا، َوََل يَػْعرِفُػَنا؟ فَػَقاَل النَّبيُّ 
حديث »وقال:  رواه أَبُو داود والترمذي،«. أفَػَعْمَياَواِن أنُتَما أََلْسُتَما تُػْبِصَرانِِو!؟»

 «.حسن صحيح
، )رلهوؿ( نبهان مولى أم سلمة، (، واحلديث ضعيفٕٛٚٚ(، والًتمذي )ٕٔٔٗأبو داود )

إذا كاف »احلديث وحديث: يعٍت ىذا ! نبهاف روى حديثُت عجيبُت»و اؿ اإلماـ أمحد: 
 .ٖٙ٘/ ٙادلغٍت الب   دامة « إلحداك  مكاتب فلتحتجب منو
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قَاَل: نَػَهى رُسوُل الِل  رضي الل عنووعن علي  )تحليق المرأة(  – ٔٗٙٔ -ٖٛ
 َأْن َتْحِلَق الَمْرأُة رَأَسَها. رواه النسائي.  صلى الل عليو وسلم

)الضعيفة  اضطراب، ف سنده ضعيف(، وىو حديث ٜٗٔ، والًتمذي )ٖٓٔ/ ٛالنسائي 
 .احلرشي )لُت احلديث( محمد بن موسى، و(ٛٚٙ

رضي اهلل عنو  اؿ: وَعْن قَِبيَصَة بِن الُمَخاِرِق )العيافة وأخواتها(  – ٓٚٙٔ -ٜٖ
الِعَياَفُة، َوالطّْيَػَرُة، والطَّْرُق، ِمَن »َسعُت رُسوَؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقوُؿ: 

  داود بإسناد حسن. رواه أبو«. الِ ْبتِ 
ـَ ِبطَيَػرَانِِو، فإْف طَاَر إََل « الطَّْرؽُ »و اؿ:  ُىَو الزَّْجُر: أْي َزْجُر الطََّْتِ َوُىَو َأْف يَػتَػَيمََّ  أو يَػَتَشاء

ـَ.  اؿ أبو داود:   اخَلطي.«: والِعَياَفةُ »ِجَهِة الَيِمُت، تَػَيمََّ ، وإْف طَاَر إََل ِجَهِة الَيَساِر، َتَشاء
 َؿ اجَلْوَىريي ف الصيَحاِح : اجلِْبُت َكِلَمٌة تَػَقُع َعَلى الصََّنِم َوالكاِىِ  والسَّاِحِر َوََنِْو ذِلَك. ا

 )رلهوؿ(.حيان بن عالء  (، وىو حديث ضعيف.ٜٖٚٓ، وأبو داود )ٚٚٗ/ ٖأمحد 
رضي اهلل عنو  اَؿ:  اَؿ رسوُؿ اهلِل عن جابر )السؤال بوجو الل(  – ٕٕٚٔ -ٓٗ

 رواه أبو داود. «. ََل ُيْسَ ُل ِبَوْجِو الِل إَلَّ الَ نَّةُ »صلى اهلل عليو وسلم: 
 (.ليس بشيء )ضعيفسليمان بن معاذ ، (، وإسناده ضعيفٔٚٙٔأبو داود )

 َمَنعَ  ُثَّ  اهلل ِبَوْجوِ  ُسِئلَ  َم ْ  َوَمْلُعوفٌ ! اهلل ِبَوْجوِ  َسَأؿَ  َم ْ  َمْلُعوفٌ  اؿ العريب: ثبت ف السنة: "
 .ُموَسى أيب َع ( طب)!" ُىْجراً  َيْسَأؿْ  ملَْ  َما َسائَِلوُ 

 اْب  َع ( د حم)". فََأْعُطوهُ  اهلل ِبَوْجوِ  َسأََلُكمْ  َوَم ْ ، فََأِعيُذوهُ  بِاهلل اْستَػَعاذَ  َم ِ وثبت أيضا: "
 .َعبَّاس

 سؤاؿ ع  ىو إَّنا النهي: العرا ي احلافظ  اؿكما   اهلل مرادهواللعنة على م  سأؿ بوجو 
 .الدنيوية األمور ف بو اهلل سؤاؿ ع  وكٌت، بو ادلخلو ُت
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رضي اهلل وعن أبي ثعلبة الُخَشِنيّْ ُجرثوِم بِن ناشر )فرض فرائض(  – ٕٖٛٔ -ٔٗ
إنَّ الَل تَػَعاَلى فَػَرَض فَػَراِئَض َفالَ »عنو ع  رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  اؿ: 

ُتَضيػُّْعوَىا، َوَحدَّ ُحُدوًدا َفاَل تَػْعَتُدوَىا، َوَحرََّم َأْشَياَء َفاَل تَػْنَتِهُكوَىا، َوَسَكَت َعْن 
َها َر ِنْسَياٍن َفاَل تَػْبَحُثوا َعنػْ حديث حسن. رواه الدارقطني « أْشَياَء رَْحَمًة َلُكْم َغيػْ

 وغيره. 
، سنده ، وىو حديث ضعيفٕٔ/ ٓٔ، والبيهقي ٘ٔٔ/ ٗ، واحلاكم ٖٛٔ/ ٗالدار طٍت 
إماـ أىل الشاـ ثقة فقيو )رمبا دّلس، ومشهور باإلرساؿ  ومكحول، (ٗر م  ادلراـ غاية) منقطع

، و اؿ كاتب الوا دي:  اؿ بعض أىل ٖحوالةع  مجاعة مل يلقهم، وأكثر روايتو ع  الصحابة 
 ف حديثو ورأيو(، وىو ىنا عنعنو ع  أيب ثعلة رضي اهلل عنو.العلم: كاف ضعيفا 

  اؿ العريب: واحلديث حّسنو بشاىده األلبايني كما ف ُتقيق اإلدياف الب  تيمية، واهلل أعلم.
 على - حجر اب  احلافظ يستطع مل عجيب كثَت اختالؼ اخلشٍت ثعلبة اسم ف: (تنبيو)

 ادلصنف م  فالعجب، تعاَل اهلل إَل أمره لوكّ  بل راجح برأي منو خيرج أف - وعلمو حفظو
 !ادلزبور االختالؼ إَل يشَت أف دوف ادلذكور باَسو جـز كيف

رضي اهلل عنهما،  اؿ:  اؿ رسوُؿ وعن ابن عباس )لزوم اإلستغفار(  – ٖٚٛٔ -ٕٗ
َمْن َلزَِم اَلْسِتْغَفاَر َجَعَل الُل َلُو ِمْن ُكلّْ ِضيٍق َمْخَرًجا، »اهلِل صلى اهلل عليو وسلم: 

 رواه أبو داود. «. َوِمْن ُكلّْ َىم  فَػَرًجا، َوَرزَقُو ِمْن َحيُث ََل َيْحَتِسبُ 

                                                           
3
 طرٌقة اإلسناد فً النظر على بالحوالة واالكتفاء: "الصالح ابن كتاب على النكت(: قال الحافظ فً ائدةف) 

 بٌانها عن معرضٌن الساقطة األحادٌث إٌراد من منهم كثٌر من صدر ما ٌحمل وعلٌها المحدثٌن، من لكثٌر معروفة
* قلت: لذا ٌقال: من  ".البٌان جملة من عندهم اإلسناد ذكر وكان، األئمة كبار من لجماعة هذا وقع وقد صرٌحا،

 أسند فقد أحال.
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(، وىو حديث ٜٕٓٓٔ« )الكربى»(، والنسائي ف ٜٖٔٛ(، واب  ماجو )ٛٔ٘ٔأبو داود )
)رلهوؿ، الحكم بن مصعب مي )كرب فصار يتلق (، صدوؽ جه ىشام بن عمار ضعيف.

 و اؿ الذى : صويلح، لك  جّهلو ف ادلغٍت، فاهلل أعلم. منكر احلديث(
 َحَسًنا َمَتاًعا دُيَتػيْعُكمْ  ِإلَْيوِ  ُتوبُوا ُثَّ  رَبَُّكمْ  اْستَػْغِفُروا َوَأفِ } اؿ العريب: وادلعٌت صحيح، لقولو تعاَل: 

{   ُػوَِّتُكمْ  ِإََل   ُػوَّةً  َويَزِدُْكمْ  ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السََّماءَ  يُػْرِسلِ }، و ولو: [ٖ: ىود{ ] ُمَسمًّى َأَجلٍ  ِإََل 
، وكلها ف [ٔٙ: ىود{ ] رلُِيبٌ  َ رِيبٌ  َريبي  ِإفَّ  ِإلَْيوِ  ُتوبُوا ُثَّ  فَاْستَػْغِفُروهُ }، و ولو: [ٕ٘: ىود]

 اإلستغفار ومل يذكر التوبة، فقاؿ:سورة ىود عليو السالـ. وف نوح ذكر 
 َودُيِْددُْكمْ ( ٔٔ) ِمْدرَارًا َعَلْيُكمْ  السََّماءَ  يُػْرِسلِ ( { }ٓٔ) َغفَّارًا َكافَ  ِإنَّوُ  رَبَُّكمْ  اْستَػْغِفُروا فَػُقْلتُ }

 [ ٕٔ-ٓٔ: نوح{ ] أَنْػَهارًا َلُكمْ  َوَُيَْعلْ  َجنَّاتٍ  َلُكمْ  َوَُيَْعلْ  َوبَِنُتَ  بَِأْمَواؿٍ 
 

 تنبيو !! 
 اهلل رسوؿ يا: وسلم عليو اهلل صلى للن  رجل  اؿ:  اؿ عنو اهلل رضي مغفل ب  اهلل عبد ع 
 إن: "فقاؿ. مرات ثالث. ألحبك إين واهلل: فقاؿ !"تقول ماذا انظر": فقاؿ حلبك إين واهلل
" منتهاه إلى السيل من يحبني من إلى أسرع الفقر فإن ت فافا للفقر ف عد تحبني كنت
 .حس  حديث و اؿ الًتمذي رواه

 ر م ُتت( الصحيحة) ف وأخرجو، تضعيفو عن الشيخ رجعضعفو الشيخ األلباين أواًل، ث 
 . واهلل أعلم.النصيحة كتاب ف التضعيف ع  رجوعو إَل أشار و د، (ٕٕٚٛ)
 

 :تنبيو آخر 
ثُوَنُكمْ  أُمَّيت ِم ْ  نَاسٌ  الزََّمافِ  آِخرِ  ِف  َسَيُكوفُ  اؿ سيدنا صلوات اهلل وسالمو عليو وآلو: "  مبَا حُيَدي

 .ُىَريْػَرة أيب َع ( ـ)". َوِإيَّاُىمْ  فَِإيَّاُكمْ  آبَاؤُُكمْ  َوالَ  أَنْػُتمْ  ِبوِ  َتْسَمُعوا ملَْ 
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 فائدة كبيرة
 

 اهلل ِذْكرِؾَ  ِم ْ  أْكثَػرُ  ُىوَ  َما على أُدليكَ  َأال"
 ما عدد هلل احَلْمدُ : َتقوؿُ  الّنهاِر؟ َمعَ  الّلْيلَ 
 َعَددَ  هلل احلمد، خلق ما ملء هلل احلمد، خلق
 َعَددَ  هلل احلمد، األرض ِف  َوَما السَّموِاتِ  ِف  َما
 أْحَصى َما على هلل واحَلْمدُ ، ِكتابُوُ  أْحَصى َما

 هلل واحلمد، شيء كل َعَددَ  هلل واحَلْمدُ ، ِكتابُوُ 
! تَػَعلََّمُه َّ . ِمثْػَلُه َّ  اهلل وُتَسبيحُ . َشْيءٍ  كلي  ِمْلءَ 

 ".!بعدؾ م  عقبك وعلمه 
 ، صحيح.أمامة أيب ع ( طب)


